
 

 

OTEVŘENÝ DOPIS MINISTRYNI PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY“ 

 

Vážená paní ministryně, 

 

z iniciativy jihočeských místních akčních skupin (MAS) se na Vás obracíme s žádostí                             

o záchranu MAS i celého LEADERovského dění. Velmi si vážíme Vaší náklonnosti k MASkám 

v České republice, bohužel vývoj za poslední rok v oblasti zahájení realizace našich strategií 

CLLD je dále nejistý a pro nás naprosto pesimistický. 

 

Ještě na jaře letošního roku (po dlouhém období odkládání a příprav) vše nasvědčovalo 

tomu, že se skončením léta budeme již vypisovat výzvy a pomáhat dalšímu rozvoji 

venkovských oblastí. Nyní jsme téměř na konci roku 2015 a další z řady informací je,                       

že zahájení realizace strategií včetně čerpání režijních výdajů je „reálná“ v polovině roku 

2016. Důvodem jsou stále nedokončená pravidla a dlouhé procesy administrace. 

 

Pro nás je další prodlužování již za hranicemi možností regionu jako takového. Byli jsme 

připraveni přečkat rok 2014 z vlastních prostředků a posledních projektů z minulého období. 

Zvládli jsme i první polovinu roku 2015 a většina z MASek se již s výraznými problémy 

„dožila“ konce roku 2015 s minimálním zůstatkem na bankovním účtu a práce máme 

neustále více než dost. Nicméně pro to, abychom mohli pokračovat v naší práci, 

potřebujeme nutně Vaši podporu. Zajistili jsme si kvalitní tým, který prošel dlouhodobým 

vzděláváním, máme připravené procesy a samozřejmě jsme plnili termíny vyplývající                       

ze standardizace MAS. A nyní to vypadá, že i zbytek našich pracovníků propustíme                           

a v polovině příštího roku budeme skládat tým od nuly.  

 

Žádáme Vás tedy o řešení této situace a zvýšení priority rozběhu realizace SCLLD a okamžitou 

podporu MAS pro úspěšné dokončení našich strategií a udržení kvalitních lidí na MAS.                    

Pro výše uvedené vidíme zcela konkrétní cesty k překlenutí dalšího půl roku: 

1. Upravit podmínky již vyhlášené 6. výzvy IROP (Zlepšení řídících a administrativních 

schopností MAS) tak, aby mohly ihned žádat všechny MAS, které obdrží certifikát                 

o Standardizaci MAS a bude tedy jistota, že jde o zdravé MASky. 

2. Víme, že způsobilost výdajů na realizaci SCLLD již běží. Nicméně, abychom si dokázali 

zajistit předfinancování těchto výdajů, potřebujeme jakoukoliv formou doložit,                    

že v rámci alokací se s MAS počítá, případně dohodnout s jakýmkoliv bankovním 

domem předfinancování našich výdajů – bohužel už i naši nejvěrnější podporovatelé 

přestávají věřit dalšímu vývoji. 

3. Víme, že musíme dokončit strategii a podmínky se změnily. Proto prosíme v rámci 

OPTP, případně z jiného zdroje, pomozte MASkám dokončit své strategie a dejte nám 

možnost překlenout další půl rok, než bude opravdu zahájeno nové období CLLD. 

 



 

 

Na závěr nám dovolte vyslovit ještě jednu obavu. Již nyní víme, že jsme přišli o 2 roky 

realizace SCLLD a bude tak ještě obtížnější dobře zadministrovat naše strategie tak, aby měly 

co největší dopad do území. Proto Vás žádáme o konkrétní podporu a zhmotnění Vaší 

náklonosti do našeho přežití. 

 

S úctou za jihočeské MAS 

RNDr. Zuzana Guthová 

KS NS MAS Jihočeského kraje 

V Českých Budějovicích 16. 11. 2015 

 

 

Za iniciátory tohoto dopisu 

 

MAS Šumavsko, z. s. 
MAS LUŽNICE, z.s. 
MAS VLTAVA, z.s. 
Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. 
Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. 
MAS Strakonicko, z.s. 
Místní akční skupina Pomalší o.p.s. 
MAS Sdružení Růže, z.s. 

Místní akční skupina Blatensko, o.p.s. 
Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. 
MAS Krajina srdce, z.s. 
MAS Rozkvět, z.s. 
MAS BRÁNA PÍSECKA, z.s. 
Místní akční skupina Střední Povltaví z.s. 
MAS VODŇANSKÁ RYBA, z.s. 
MAS Lužnicko o.p.s. 
MAS Česká Kanada o.p.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


